
 

 

 
DECRETO Nº 5.840/2020 

 
 

DECRETA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU, DECORRENTE DA 
PANDEMIA DO COVID-19, E 
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 
PARA CONTENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO. 

 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, estado do espírito santo, no 
uso de atribuição que lhe confere o confere o art. 60, inciso VI, da Lei 
Orgânica Municipal,  
 
                        Considerando os termos da Notificação Recomendatória nº 

01/2020 do Ministério Público do Estado do Espírito Santo de 28 de 

fevereiro de 2020; 

 
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020;  
 

Considerando o disposto no Decreto Estadual 4593-R, de 13, 
de março de 2020; 

 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;  

 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de 

Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo 
Coronavírus; 

 
Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de 

resposta e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e 
suporte dos casos suspeitos e confirmados;  

 
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 
  



 

 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 
Saúde Pública no Município de Ibiraçu/ES, em razão de epidemia de 
doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente 
Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0.  

 
Art. 2º – Nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019/2020, poderão 
ser adotadas as seguintes medidas:  

 
I – Determinação de realização compulsória de: 

  
a) exames médicos;  

 
b) testes laboratoriais; 

 
c) coleta de amostras clínicas; 

  
d) vacinação e outras medidas profiláticas;  

 
e) tratamentos médicos específicos; 

 
f) Estudo ou investigação epidemiológica;  

 
II - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa.  

 
Art. 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
de que trata este decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, 
de 2020.  

 
Art. 4º – A Secretaria Municipal de Saúde será responsável 

pelo monitoramento e realização das ações necessárias ao combate da 
epidemia, devendo todos os demais órgãos municipais trabalhar de forma 
integrada e prestar auxílio prioritário às solicitações que forem realizadas 
pela referida Pasta.  

 
Art. 5º – A tramitação dos processos referentes a assuntos 

vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em 
todos os órgãos e entidades do Município de Ibiraçu. 



 

 

 
 
Art. 6º - Considerar-se-á abuso do poder econômico a 

elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar 
arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao 
enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei 
Federal n° 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2° 
do Decreto Federal n° 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às 
penalidades previstas em ambos os normativos. 

 
Art. 7º - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao 

cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu 
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em 
lei. 

Art. 8º – Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado 
pelo Coronavírus. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 17 de março de 

2020. 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 17 de 

março de 2020. 

 

 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  

 


